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OGŁOSZENIA - 18 NIEDZIELA ZWYKŁA
ŚWIĘTO PRZEMIENIENA PAŃSKIEGO
06.08.2017 r. Sopot. Parafia św. Andrzeja Boboli

1. Święta Urszula Ledóchowska. Od minionego czwartku do 17 sierpnia w naszym kościele
będzie prezentowana okolicznościowa wystawa, która przybliża nam postać naszej świętej wybitnej kobiety – Polski. Po wystawie - dziś oprowadzała nas - siostra Małgorzata Krupecka –
urszulanka SJK z Warszawy. Po Mszy św. będzie okazja, aby spotkać się ze Siostrą
Małgorzatą i wymienić swoje poglądy.
2.Nowa monstrancja. Nasza nowa monstrancja prezentuje Hostię o znacznie większych
rozmiarach. Patrząc, w czasie Adoracji na taką monstrancję widzimy, że Chrystus
Eucharystyczny jest tu najważniejszy. Nie jest jednak bez znaczenia to, co otacza Jego Boski
Majestat.
2a. Spowiedź św. Spowiedzi św. słuchamy: w niedzielę w czasie każdej Mszy św., a w dni
powszednie w Kaplicy przed Mszą o 9:00 i w kościele przed godziną 18:00.
3. Relikwie św. Andrzeja Boboli. Nasz kościół posiada relikwie św. Andrzeja Boboli. Relikwie
te do publicznej czci są udostępniane w każdy poniedziałek o 17:30
4.Wieczory muzyczne u św. Andrzeja Boboli.
Kolejny koncert VI Wieczorów Muzycznych u św. Andrzeja Boboli Sopot 2017, w poniedziałek 07
sierpnia 2017 r. o 19:00 w odmiennym nastroju - świat operetki i musicalu
W wykonaniu zespołu Fala. Wykonawcy: Zbigniew Bajor, Agnieszka Strosin, Stanisław Tempski,
Krystyna Wojciechowska, Andrzej Janik, Adriana Miętka. Nie zabraknie pozdrowień z Kaszub. Wstęp
wolny!

5. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do domu można zabrać 6 numer naszego

6. Kalendarz liturgiczny. W środę będzie święto liturgiczne ku czci św. Teresy Benedykty od
Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy, w czwartek - święto św. Wawrzyńca, diakona i

męczennika, w piątek święto - św. Klary, dziewicy, wyjątkowo w naszej Archidiecezji w sobotę
- wspomnienie św. Maksymiliana Kolbego, prezbitera i męczennika.
7. Urodziny naszego Arcypasterza. W przyszłą niedzielę Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź obchodzić będzie swoje kolejne urodziny. Prosimy o modlitwę w Jego intencji.
8. Witraże w naszym kościele. Dobiegły końca prace związane z instalacją nowych witraży.
W sumie jest ich 14. W większości prezentują tematykę morską zaczerpniętą z Pisma
Świętego. Zapraszamy do obejrzenia tego wyjątkowego dzieła.
9. Pielgrzymi w drodze. W ostatnich dniach na szlak pielgrzymi wyruszyły trzy grupy:
pielgrzymka Kaszubska, Gdyńska i Gdańska. Chciejmy o naszych Pielgrzymach pamiętać w
swoich codziennych modlitwach.
10. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką (tygodniki ): „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”. Polecamy także nasz parafialny miesięcznik pt. BARKA.
11. Organy parafialne: Dzisiaj możemy słuchać brzmienia naszych parafialnych organów
piszczałkowych, które w ostatnich tygodniach zostały poddane częściowej renowacji. Organy te
powstały na początku 90 lat XX wieku. Posiadają 17 głosów, dwie klawiatury i pedał.
Traktura rejestrów i gry jest pneumatyczna. Organy są królową wszystkich instrumentów.
Zwykle są bardzo kosztowne w utrzymaniu. Kościół, to jest wierni zwykle godzą się na
większe wydatki związane z remontem, bo tego instrumentu niczym nie można zastąpić.
12. Podziękowanie. W imieniu całej naszej Parafii, wszystkim naszym miłym Gościom
składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę, do skarbonek i na nasze
parafialne konto w Banku Millennium.

